החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה ,מס' )35 (470
שהתקיימה בירושלים יא' ,אייר תשס"ט )(5.5.2009
U

U

)נושאים המחייבים הצבעה של המליאה(
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המלצות ועדות המשנה של המועצה מיום  17.3.09ומיום :31.3.09
 4.1המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום :17.3.2009
 .1חוות דעתו של הסוקר שבדק את תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.P.Eעם תזה במדעי החינוך
הגופני של המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט לקראת הארכת הסמכה
זמנית/אישור הסמכה קבועה.
 4.2המלצות ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום :31.3.09
 .1דו"ח וועדת המעקב של המל"ג ,למתן הסמכה קבועה לאוניברסיטת בר-אילן להעניק תואר
ראשון  B.Sc.בהנדסת חשמל ותואר ראשון  B.Sc.בהנדסת מחשבים )חומרה(.
 .2בקשת שנקר – בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב לקבל הסמכה להעניק תואר "בוגר במדעים"
 B.Sc.בהנדסת תעשייה וניהול.
 .4.3המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום :31.3.09
 .1בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקבל הסמכה להעניק תואר שני ללא תיזה
בלימודי משפחה – דו"ח הוועדה הבודקת לקראת מתן הסמכה.
המלצות וועדת המשנה של המועצה מיום 5.5.09
 .5.1המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מיום :5.5.09
 .1בקשת המרכז הבינתחומי להסמיכו להעניק תואר שני ) (MAבממשל -עם תזה וללא תזה -
דו"ח הוועדה הבודקת לקראת ההסמכה )מסמך מס' 3682ג' – מצ"ב(.
U
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 5.2המלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום :5.5.2009
 .1בקשת המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון לפתוח תכנית לימודים דו-חוגית לקראת
תואר "בוגר בהוראה" ) (.B.Edבמתמטיקה לחטיבת הביניים )כיתות ז'-י'(  -המלצה בדבר
פרסום והרשמת סטודנטים.
 .2דוח הוועדה שבדקה את תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Edבהוראה ולמידה של המכללה
לחינוך ע"ש קיי – פרסום ורישום.
 .3בקשתה של מכללת אלקאסמי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.Edב"הוראה ולמידה"
 הקמה והרכב ועדה. .4בקשתה של המכללה לחינוך ,לתיירות ולספורט אוהלו לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
) (M.Edבניהול ומנהיגות בבית הספר – הקמת ועדה.
 .5בקשתה של המכללה האקדמית לחינוך אחוה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני )(M.Ed
בחינוך מיוחד – הקמת ועדה.
דיון ראשוני בממצאי דו"ח מבקר המדינה.
.6
שונות.
.7
***********************
מוזמן לסעיף מידע
פרופ' אהרון )רוני( שי ,לשעבר חבר מל"ג.
U

U

נושא שלא היה על סדר היום ונדון
בחירת נציג מומלץ מטעם המועצה להשכלה גבוהה לתפקיד יו"ר מועצת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
U

נושא שהיה על סדר היום ולא נדון
בקשתה של המכללה לחינוך ,לתיירות ולספורט אוהלו לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
) (M.Edבניהול ומנהיגות בבית הספר – הקמת ועדה.
***********************
מ י ד ע:
.1
א /פרופ' נחום פינגר ,סיו"ר המל"ג ,התנצל בשמו של יו"ר המועצה שר החינוך מר גדעון סער ,על כך
שלא יוכל להגיע לישיבה היום.
ב .פרופ' נחום פינגר ברך את פרופ' אהרון )רוני( שי ,עד לא מכבר חבר המל"ג ,לרגל מינויו לתפקיד סגן
הרקטור באוניברסיטת תל אביב .ציין כי פרופ' שי תרם לדיוני המל"ג בעת חברותו בה .שולח לפרופ'
שי ברכת הצלחה בתפקידו החדש.
יו"ר ות"ת ,פרופ' שלמה גרוסמן ,הצטרף לברכות לפרופ' שי .ציין כי בעת חברותו במל"ג ,השתתף
פרופ' שי בדיונים והתבטא בצורה מעמיקה ומושכלת .מוסר לפרופ' שי איחולים לבביים להצלחה
בתפקיד החדש והחשוב.
U
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פרופ' רוני שי הודה למברכים.
ג .יו"ר ות"ת ,פרופ' שלמה גרוסמן ,סקר בפני חברי המועצה להשכלה גבוהה בדאגה את "הצעת-
המחליטים" של הממשלה )חוק-ההסדרים( ,לקראת אישור התקציב בממשלה ) 12מאי .(2009
לדברי פרופ' גרוסמן ,הצעות האוצר נועדו לחולל שינויים מרחיקי לכת במל"ג ובהרכב ות"ת,
העלולים לפגוע בעצמאות של מל"ג וות"ת ,לפגוע בתפקודן ולהכניס פוליטיזציה למערכת ההשכלה
הגבוהה .הצעות האוצר הן:
 .1להקים "חברה ממשלתית" למדידה ,הערכה ודירוג של איכות ההוראה והמחקר במוסדות
להשכלה הגבוהה.
 .2לשנות באופן מהותי את הרכב הות"ת .
 .3למנות חשב חיצוני בתוך ות"ת.
פרופ' גרוסמן ציין כי הצעות אלה -פירושן פגיעה אנושה בתפקוד ות"ת ומל"ג ונסיון להרס מערכת
ההשכלה הגבוהה .הנהלת מל"ג וות"ת הסבירה ליו"ר המל"ג שר החינוך מר גדעון סער בצורה
יסודית ומלאה את העמדה של מל"ג ות"ת והוא שמע את דברינו בקשב רב.
יש להתנגד בכל תוקף להצעות של משרד האוצר .עמדת מל"ג ות"ת נתמכת ע"י ור"ה ,ור"ם,
התאחדות הסטודנטים ,האקדמיה למדעים ,מולמו"פ וכן גופים ומוסדות אחרים הקשורים להשכלה
הגבוהה.
פרופ' גרוסמן מסר לשר החינוך תגובה בכתב )ובעל פה( של ות"ת להצעות שר האוצר וביקש כי השר
יתמוך בעמדת ות"ת מל"ג וישכנע שרים אחרים להתנגד להצעות משרד האוצר .כמו כן ,ביקש מהשר
כי בטרם תתקבל החלטה בממשלה בענין זה ,תוזמן הנהלת מל"ג ות"ת לדיון להשמיע את דברה.
פרופ' נחום פינגר ,סיו"ר המל"ג ,התבטא גם הוא לנושא "הצעת המחליטים" של משרד האוצר
אותה הוא רואה בחומרה .ההצעות עלולות לרוקן מתוכן את ות"ת ומל"ג .ציין כי הוא בעד הכנסת
שיפורים בעבודת מל"ג וות"ת ובלבד שקודם לכן ,תתקיים בדיקה יסודית בדבר .פרופ' פינגר רואה
בהצעות האוצר ,אם תתקבלנה ,הצבעת אי-אמון במל"ג ובות"ת.
***********************
חברי המועצה התבטאו בנושא תוך החלפת דעות ורעיונות
***********************
 589 /11החלטה בענין "הצעות המחליטים )חוק ההסדרים(" -תקציב המדינה ל2009 -
המועצה להשכלה גבוהה מוחה כנגד הצעות ההחלטה של משרד האוצר שיפגעו קשות בעצמאות
האקדמית של מערכת ההשכלה הגבוהה ומוסדותיה .המועצה מוחה על כוונת הממשלה להצביע על
הצעות המחליטים שהגיש משרד האוצר בהליך מהיר ,ללא בדיקה מספקת של משמעות ההחלטות
למערכת ההשכלה הגבוהה ומבלי לקיים כל דיון מקצועי בנושא .מליאת המועצה ה 11-קוראת
לממשלת ישראל להסיר את הדיון בהצעות מסדר יומה ולקיים דיאלוג עם הגורמים המקצועיים
במערכת ההשכלה הגבוהה.
U

התקיימה הצבעה
 18בעד
ההחלטה התקבלה פה אחד.
***********************
 .2אישור נוסח החלטות המועצה מישיבה מס' ) 34(469מיום . 31.3.09
בעמ'  11לפרוטוקול ,בסעיף העוסק בדו"חות המסכמים של הוועדה להערכת הלימודים בכלכלה ,יש צורך
להוסיף משפט האומר כי המל"ג מודה לד"ר ליאורה מרידור ,חברת הוועדה ,על הצגת הדו"חות המסכמים
של הוועדה להערכת הלימודים בכלכלה -בפני המועצה.
מלבד הערה זו ,אין הערות נוספות.
ההחלטות אושרו.
***********************
U

U

החלטות

 590 /11דיווח המכללה האקדמית לחינוך  -אורנים אודות עמידת המסלול העל -יסודי בהחלטת המועצה
בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר דיווח המכללה האקדמית לחינוך אורנים ומאשרת
למכללה להפעיל החל בשנה"ל תשס"ט ולא יאוחר מתום תקופת המעבר )אוקטובר  (2010את
המסלול העל-יסודי )ז'-י'( ,בהתמחויות הבאות לתואר  :B.Ed.תקשורת ,אזרחות ,סוציולוגיה,
גיאוגרפיה ,לימודי א"י ,חינוך קהילתי-חברתי ,הוראת ערבית ומחליטה כלהלן:
. .1לאשר את הפעלת המתווים במסגרת תכניות הלימודים לקראת תואר ראשון ) (B.A.עם תעודת
הוראה בהתמחויות הבאות :ספרות ,מקרא ,לשון עברית ,היסטוריה ,לימודי מזרח-תיכון,
אנגלית ,מחשבת ישראל )חוגים שהתקיימו בעבר במסגרת חטיבת מדעי הרוח של אוניברסיטת
חיפה(.
U
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U
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כמו כן ,לאשר את הפעלת המתווים במסגרת תכניות ההכשרה בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה,
לקראת תואר ראשון מטעם אוניברסיטת חיפה ותעודת הוראה מטעם מכללת אורנים ,בהוראת
ביולוגיה ובהוראת מתמטיקה  -פיזיקה  -מדעי המחשב.
. .2להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך אורנים להעניק תואר ראשון במסלול העל-יסודי
ב"לימודים כלליים" .כל זאת בהתאם לעקרונות ולכללים החדשים שנקבעו בהחלטת המתווים
ובהמשך למה שאושר למכללה בנושא זה ע"י הוועדה המלווה את יישום המתווים.
. .3לאשר את הפעלת תכניות הלימודים לאקדמאים )לימודי תעודת הוראה( ,לפי המתווים ,במסלול
העל-יסודי על סמך הצהרת המכללה כי תכנית הלימודים לתעודת הוראה לאקדמאים דומה
במידה רבה לתכנית הלימודים לתלמידים סדירים )הלומדים לתואר ראשון עם תעודת הוראה(.
לכן תכנית זו לא תוגש למל"ג בנפרד .כמו כן:
א .המכללה מתחייבת לעמוד בכל התנאים הנדרשים במתווים החדשים בנוגע להתאמת לימודי
ההכשרה להוראה במסלול הגילאי לאקדמאים במתכונות ייחודיות )סעיף  11בהחלטת המל"ג
בנושא המתווים(.
ב .המכללה מתחייבת לקיים את תנאי הקבלה של אקדמאים לתכנית כמפורט להלן:
 .1ממוצע ציונים מינימלי בלימודי התואר הראשון —  75בדרך כלל; במדעי הטבע ,במדעי
החיים ובמדעים המדויקים — .70
 .2הלומדים סיימו לפחות שני שלישים מלימודי התואר הראשון בציון ממוצע של  75לפחות.
 .3הלומדים ישלימו לימודים דיסציפלינאריים על פי המפורט בהחלטת המתווים ועדכוני
המל"ג בנושא.
 .4הלומדים ילמדו לפחות שנה אחת ,כך שמשך לימודיהם לתואר הראשון ולתעודת
הוראה לא יפחת מארבע שנים.
 .5הוועדה המלווה ליישום המתווים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמכללה מידע נוסף ו/או
להכניס שינויים בהחלטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמשך.
 591 /11דיווח מכללה ירושלים אודות עמידת מסלול הגן בהחלטת המועצה בנושא "מתווים מנחים
בהכשרה להוראה"
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר דיווח מכללת ירושלים ומאשרת למכללה להפעיל
החל בשנה"ל תשס"ט ולא יאוחר מתום תקופת המעבר )אוקטובר  (2010את מסלול הגן )לידה(6-
בהתמחויות :הגיל הרך ולימודים כללים לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.בהתאם למתווים המנחים
בהכשרה להוראה )החלטת המל"ג מיום  (21.11.2006ומחליטה כלהלן:
 .1לאשר את תכנית ההרחבה במסלול הגן שהגישה המכללה לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות
א'-ב'.
 .2להסמיך את מכללת ירושלים להעניק תואר "בוגר בהוראה"  B.Ed.במתכונת דו-חוגית
ב"לימודים כלליים" במסלול ולא כפי שהיה בעבר כ"הוראה כוללת" .כל זאת בהתאם לעקרונות
ולכללים החדשים שנקבעו בנושא זה במתווים ובכפוף להנחיות המל"ג בנושא.
 .3לאשר את הפעלת תכנית הלימודים לאקדמאים )לימודי תעודת הוראה( ,לפי המתווים ,במסלול
הגן )לידה (6-על סמך הצהרת המכללה כי תכנית הלימודים לתעודת הוראה לאקדמאים דומה
במידה רבה לתכנית הלימודים לתלמידים סדירים )הלומדים לתואר ראשון עם תעודת הוראה(.
לכן תכנית זו לא תוגש למל"ג בנפרד .כמו כן:
א .המכללה מתחייבת לעמוד בכל התנאים הנדרשים במתווים החדשים בנוגע להתאמת לימודי
ההכשרה להוראה במסלול הגילאי לאקדמאים במתכונות ייחודיות )סעיף  11בהחלטת המל"ג
בנושא המתווים(.
ב .המכללה מתחייבת לקיים את תנאי הקבלה של אקדמאים לתכנית כמפורט להלן:
 .1ממוצע ציונים מינימלי בלימודי התואר הראשון —  75בדרך כלל; במדעי הטבע ,במדעי
החיים ובמדעים המדויקים — .70
 .2הלומדים סיימו לפחות שני שלישים מלימודי התואר הראשון בציון ממוצע של  75לפחות.
 .3הלומדים ישלימו לימודים דיסציפלינאריים על פי המפורט בהחלטת המתווים ועדכוני
המל"ג בנושא.
 .4הלומדים ילמדו לפחות שנה אחת ,כך שמשך לימודיהם לתואר הראשון ולתעודת הוראה
לא יפחת מארבע שנים.
 .4הוועדה המלווה ליישום המתווים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמכללה מידע נוסף ו/או
להכניס שינויים בהחלטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמשך.
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 592 /11דיווח לעניין הכניסה לתוקף של החלטת מל"ג מיום  17.3.2009בנושא בקשת "הקמפוס האקדמי
מאר אליאס" לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תכנית לימודים לתואר ראשון
) (B.Scבכימיה
בישיבתה ביום  5.5.09רשמה בפניה המועצה כי החל מיום  29.3.09נכנס לתוקפו ההיתר של הקמפוס
האקדמי מאר אליאס לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תכנית לימודים לתואר ראשון )(B.Sc
בכימיה.
כמו כן ,המועצה דנה בבקשת הקמפוס האקדמי מאר אליאס לשנות את שמו ל" הקמפוס האקדמי
מאר אליאס -המוסד האקדמי נצרת והגליל" והחליטה לא לאשר בשלב זה את שינוי השם בשל חשש
להטעיה ,כל עוד הקמפוס אינו נמצא בנצרת ,אלא בכפר אעבלין.
U

 593 /11דיווח לעניין הכניסה לתוקף של החלטת מל"ג מיום  17.3.2009בנושא בקשת מכללת אורט
להנדסה ע"ש הרמלין ,לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תוכניות לימודים
לתואר ראשון "בוגר במדעים"  B.Sc.בהנדסת מכונות ובהנדסה רפואית
המועצה להשכלה גבוהה רשמה לפניה כי החל מיום  29.3.2009נכנס לתוקפו ההיתר של מכללת
אורט להנדסה ע"ש הרמלין לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תכניות לימודים לתואר ראשון
"בוגר במדעים"  B.Sc.בהנדסת מכונות ובהנדסה רפואית.
כמו כן על פי בקשת המכללה עודכן שמו של המוסד ל" :המכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה
אורט הרמלין ,נתניה".
U

 594 /11אישור הרכבי ועדות:
ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון )" (B.A.ב.א.
כללי"
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מישיבתה ביום  ,3.2.2009ומחליטה כלהלן:
 . .1להקים ועדה לבדיקת הבקשה.
 . .2הקמת הוועדה והפעלתה בכפוף לסיום הבדיקות באגפי ות"ת ותוצאות הדיון במליאת ות"ת.
 . .3להלן הרכב הוועדה שאושר:
פרופ' אביגדור שנאן – הפקולטה למדעי הרוח ,החוג לספרות עברית ,האוניברסיטה העברית
בירושלים – יו"ר.
פרופ' גבריאל בן-דור – ביה"ס למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה.
פרופ' אסיא פזי – הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב )התמחות בהתנהגות ארגונית(;
המרכז ללימודים אקדמיים.
פרופ' גיורא רהב – המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב.
גב' תמר קרביץ – מרכזת הוועדה.
ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית של ת"א-יפו לפתוח תכנית לימודים לתואר שני )(M.B.A
ללא תזה במנהל עסקים
להלן הרכב הוועדה שאושר:
פרופ' יונתן קורנבלוט – ביה"ס למנהל עסקים ,האוניברסיטה העברית בירושלים – יו"ר.
פרופ' יוסף יגיל – ביה"ס לניהול ,אוניברסיטת חיפה.
פרופ' איילה מלאך-פיינס – ביה"ס לניהול ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
גב' תמר קרביץ – מרכזת הוועדה.
הרכב מעודכן של הוועדה הבודקת את בקשת המכללה האקדמית הדסה ירושלים לקבל הסמכה
להעניק תואר שני ) (M.Sc.ללא תזה במדעי המחשב
להלן הרכב הוועדה שאושר:
פרופ' עמירם יהודאי – ביה"ס למדעי המחשב ,אוניברסיטת תל אביב – יו"ר.
פרופ' דוד הראל – המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית ,מכון ויצמן למדע.
פרופ' שמעון שוקן – דיקן ביה"ס למדעי המחשב במרכז הבינתחומי בהרצליה.
גב' תמר קרביץ – מרכזת הוועדה.
בקשת המרכז ללימודים אקדמיים :ניהול; חינוך; חברה לקבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה
ולהעניק תואר ראשון ) (B.Aבפסיכולוגיה
להלן הרכב הוועדה שאושר:
פרופ' יואל ינון -המחלקה לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת בר אילן -יו"ר.
פרופ' דן זכאי -בית הספר החדש לפסיכולוגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
פרופ' רז ירמיה -המחלקה לפסיכולוגיה ,האוניברסיטה העברית.
גב' מירי כהן -מרכזת הוועדה.
U

U

U

U
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בקשת המרכז ללימודים אקדמיים :ניהול ,חינוך ,חברה לפתוח בית ספר למקצועות הבריאות
ולקיים בו ,בין היתר ,תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.במינהל בריאות
בישיבתה ביום  5.5.2009דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:
להקים ועדה לבדיקת הבקשה.
א. .דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי הות"ת
הרלוונטיים ו /או קבלת המלצת ות"ת למל"ג".
ב. .לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
פרופ' יפה מכנס -ביה"ס למנהל עסקים ,אוניברסיטת בר אילן -יו"ר.
פרופ' יוסי פרוסט -מנהל מחוז ירושלים ,שירותי בריאות כללית.
פרופ' עמיר שמואלי -ביה"ס לבריאות הציבור ,הפקולטה לרפואה ,האוניברסיטה העברית.
גב' מירי כהן -מרכזת הוועדה.
הוספת חבר לוועדה המלווה לשלב ההכרה של המרכז ללימודים אקדמיים :ניהול ,חינוך
חברה ולהסמכה לתכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה ) (M.Aבחינוך
להלן הרכב הוועדה שאושר:
פרופ' יזהר אופלטקה -בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב -יו"ר.
פרופ' )אמריטוס( מלכה גורודצקי -המחלקה לחינוך ,אוניברסיטת בן גוריון.
ד"ר יוסי קליין -בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת בר אילן.
ד"ר דוד פסיג -ראש המגמה לטכנולוגית תקשורת בחינוך ,אוניברסיטת בר אילן )צורף לוועדה על פי
בקשתה(.
גב' מירי כהן -מרכזת הוועדה.
ועדה מלווה לשלב הסמכת המכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר שני ) (M.Sc.עם וללא תיזה
בביוטכנולוגיה
להלן ההרכב שאושר
פרופ' שלמה גרוסמן – הפקולטה למדעי החיים ,אוניברסיטת בר-אילן– יו"ר.
פרופ' יעקב ויינשטיין -הפקולטה למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
פרופ' יצחק הדר – הפקולטה לחקלאות ,האוניברסיטה העברית.
גב' גלי שפירא רונן  -מרכזת הוועדה.
שינוי בהרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים בפילוסופיה כללית
המועצה מאשרת את צירופה של פרופ' גילה שר כחברה בוועדה להערכת הלימודים בפילוסופיה
כללית .להלן ההרכב שאושר:
Prof. Daniel Dahlstrom, Department of Philosophy, Boston University, USA - Chair
Dr. Paul Davies, Department of Philosophy, University of Sussex, United Kingdom.
Prof. Richard Eldridge, Department of Philosophy, Swarthmore College, USA.
Prof. Joshua Jacob Ross, Department of Philosophy (emeritus), Tel Aviv University, Israel.
Prof. Gila Sher, Department of Philosophy, University of California, San Diego, USA.
גב' מיכל קבצניק תרכז את עבודת הוועדה.
שינוי בהרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים בביולוגיה /מדעי החיים
המועצה להשכלה גבוהה מאשרת צירופו של פרופ' דניאל סימברלוף כחבר בוועדה להערכת הלימודים
בביולוגיה/מדעי החיים .להלן ההרכב שאושר:
Prof. Michael Levitt (emeritus), Department of Structural Biology, School of Medicine,
Stanford University, USA - Chair of the committee.
Prof. Ueli Aebi, M.E. Muller Institute for Structural Biology Biozentrum, University of
Basel, Switzerland.
Prof. Yigal Cohen, Faculty of Life Sciences, Bar Ilan University, Israel.
Prof. Nicole Le Douarin, Institute of Embryology, College de France, France.
Prof. Shlomo Rotshenker, Department of Anatomy and Cell Biology, The Hebrew
University Medical School, Israel.
Prof. Daniel Simberloff, Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of
Tennessee, USA.
גב' לילך וייס תרכז את עבודת הוועדה.
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 595 /11חוות דעתו של הסוקר שבדק את תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.P.Eעם תזה במדעי החינוך
הגופני של המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט
המועצה להשכלה גבוהה דנה בהמלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך,
והחליטה לאמצה ולהאריך בשנה נוספת ,ולא יאוחר מסוף אפריל  ,2010את הסמכת המכללה
U
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לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט להעניק תואר שני ) (M.P.Eעם תזה במדעי החינוך
הגופני.
***********************
נערכה הצבעה:
בעד – 17
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********************
U

 596 /11דו"ח וועדת המעקב למתן הסמכה קבועה לאוניברסיטת בר-אילן להעניק תואר ראשון B.Sc.
בהנדסת חשמל ותואר ראשון  B.Sc.בהנדסת מחשבים )חומרה( –החלטת המועצה להשכלה גבוהה
מיום 5.5.2009
בישיבתה שהתקיימה בתאריך  ,5.5.2009אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להנדסה וטכנולוגיה )מיום  (31.3.2009בענין דו"ח וועדת המעקב למתן הסמכה קבועה לאוניברסיטת
בר-אילן להעניק תואר ראשון  B.Sc.בהנדסת חשמל ותואר ראשון  B.Sc.בהנדסת מחשבים
)חומרה( ,והחליטה כדלקמן:
 /1להודות לוועדת המעקב ,בראשותו של פרופ' שמואל בן-יעקב ,על עבודתה הממושכת והיסודית,
ועל הדו"ח שהגישה בענין מתן הסמכה קבועה לאוניברסיטת בר-אילן להעניק תואר ראשון B.Sc.
בהנדסת חשמל ותואר ראשון  B.Sc.בהנדסת מחשבים )חומרה(.
 /2לאשר לאוניברסיטת בר אילן הסמכה קבועה להעניק תואר ראשון  B.Sc.בהנדסת חשמל ותואר
ראשון  B.Sc.בהנדסת מחשבים )חומרה( לבוגרי בית הספר להנדסה.
 /3להציע לאוניברסיטת בר אילן להשקיע גם בגיוס סגל טכני לבית הספר להנדסה .גיוס כוח אדם
אקדמי מן הראוי שיהיה מלווה גם בגיוס אדם טכני לתחזוק המעבדות.
 /4להציע לאוניברסיטת בר אילן לשקול מתן עצמאות אקדמית-ארגונית לביה"ס להנדסה )כלומר,
לסיים את חסות הפקולטה למדעים מדויקים עליו(.
***********************
התקיימה הצבעה לגבי התואר הראשון בהנדסת חשמל:
בעד 16 -חברי המועצה
פרופ' שלמה גרוסמן לא נכח בדיון ולא השתתף בהצבעה
פרופ' פנינה קליין לא נכחה בדיון ולא השתתפה בהצבעה
ההחלטה התקבלה.
וכן התקיימה הצבעה לגבי התואר הראשון בהנדסת מחשבים )חומרה(:
בעד 15 -חברי המועצה
חבר אחד נמנע
פרופ' שלמה גרוסמן לא נכח בדיון ולא השתתף בהצבעה
פרופ' פנינה קליין לא נכחה בדיון ולא השתתפה בהצבעה
ההחלטה התקבלה
***********************
U
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597 /11

בקשת שנקר – בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב לקבל הסמכה להעניק תואר "בוגר במדעים" B.Sc.
U

בהנדסת תעשייה וניהול
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה
כדלהלן:
 .1להאריך את ההסמכה הזמנית שהוענקה למוסד -בשנה נוספת ועד ליום .1.4.2010
 .2הוועדה המלווה תדון במתן הסמכה קבועה למוסד ,עם גיוסם של שני חברי סגל נוספים מתחום
התעשייה והניהול במשרה מלאה בתוכנית -שיוכלו בעתיד להוביל את התוכנית הנדונה.
***********************
התקיימה הצבעה:
 17בעד
אין נמנעים ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********************
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 598 /11בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקבל הסמכה להעניק תואר שני ללא תיזה בלימודי
משפחה – דו"ח הוועדה הבודקת לקראת מתן הסמכה.
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  05.05.2009בנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצת
ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום  31.03.2009בעניין בקשת
המסלול האקדמי של מכללה למינהל לקבל הסמכה להעניק תואר שני ללא תיזה ) (M.Aבלימודי
משפחה ומחליטה כלהלן:
. .1להודות לוועדה בראשותה של פרופ' חייה שטייר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
. .2לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק
תואר שני ללא תיזה ) (M.Aבלימודי משפחה ,למשך שלוש שנים דהיינו עד מאי .2012
. .3לקראת שלב חידוש ההסמכה לבחון ,בין היתר ,את הנושאים הבאים :א .תנאי המעבר משנה
לשנה; ב .מטלת הסיום.
. .4בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן ,ועמידת התוכנית
בהחלטת מל"ג מיום  07.02.06בנושא מסלולים לתואר "מוסמך" ללא תזה".
***********************
התקיימה הצבעה:
 16בעד
פרופ' דפנה ברק ארז לא השתתפה בדיון ולא נוכחה בהצבעה
ההחלטה התקבלה
***********************
U

 599 /11בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לקבל הסמכה להעניק תואר שני ) (M.Aבממשל עם תיזה וללא
תזה -דו"ח הוועדה הבודקת לקראת מתן הסמכה
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  5.5.09בהמלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם
אוניברסיטאות מיום  5.5.09והחליטה לאמץ את המלצתה כלהלן:
. .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' גבריאל בן-דור על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
. .2לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המרכז הבינתחומי להעניק תואר שני בממשל
) (M.Aעם וללא תזה לשנתיים בכפוף לתנאי הבא:
. .3על המרכז הבינתחומי להקפיד כי כלל המועמדים ,פרט לאלו שלמדו במוסד להשכלה גבוהה בו
הלימודים התקיימו בשפה האנגלית או בעלי תעודת בגרות ממוסד המלמד בשפה
האנגלית,יידרשו לעמוד במבחן  IELTSבציון  7או במבחן  TOEFLבציון  .625על המרכז
הבינתחומי בהרצליה להימנע מחריגות מתנאי זה.
. .4בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית על ידי וועדה מלווה ,תוך
בדיקת כלל הנושאים המובאים לעיל:
שמירה על איזון בין התחומים המרכזיים הנלמדים בתכנית הלימודים.
•
הוראת הקורסים המרכזיים על ידי מרצים בכירים במשרה תקנית במוסד.
•
שמירה על רף תנאי הקבלה ,כפי שהתחייב המוסד.
•
איכות עבודות התזה.
•
עמידה בהחלטות מל"ג הנוגעות לתואר השני עם וללא תזה.
•
***********************
תוצאות ההצבעה במליאה-
בעד15 -
נמנע1-
אין מתנגדים
ההחלטה התקבלה
***********************
U

U

U

 600 /11בקשת המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון לפתוח תכנית לימודים דו-חוגית לקראת תואר
"בוגר בהוראה" ) (.B.Edבמתמטיקה לחטיבת הביניים )כיתות ז'-י'(
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מישיבתה ביום  5.5.2009ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אלכס לובוצקי על ההמלצה שהגישה ועל עבודתה עד כה.
 .2לאמץ את המלצת הוועדה הבודקת ולאשר למכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון לפרסם
את דבר פתיחתה של תכנית לימודים דו-חוגית לתואר "בוגר בהוראה" ) ,(B.Ed.במתמטיקה
בחטיבת הביניים )ז'-י'( ולרשום אליה תלמידים.
 .3לחייב את מכללת גבעת וושינגטון )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה( על
הצהרה ,לפיה :א .ידוע לתלמיד)ה( כי מכללת גבעת וושניגטון עדיין אינה מוסמכת להעניק בשלב
זה תואר "בוגר בהוראה" במתמטיקה למסלול העל-יסודי ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר
U
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לא תקבל מכללת גבעת וושינגטון הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" במתמטיקה למסלול
העל-יסודי .ב .אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר במתמטיקה למסלול
העל-יסודי היא מתחייבת לקלוט את הסטודנטים במסגרת התכניות להן יש הסמכה למכללה
להעניק תואר.
 .4בתום השנה הראשונה להפעלת התכנית ולקראת שלב ההסמכה ,תתכנס ועדת הבדיקה לדון
בתכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת ,ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה
במכללה ,כמפורט בגוף ההמלצה ,ובמיוחד את לימודי המתמטיקה והחינוך המתמטי בתכנית,
שיבוץ המורים לקורסים השונים ,עדכניות התכנים ,רשימות הקריאה בקורסים השונים
והספרייה.
 .5להנחות את ועדת הבדיקה ,לקראת שלב הסמכת המכללה להעניק את התואר בתכנית,
להתייחס בנוסף לנושאים הבאים:
א .על המורים המלמדים סמינרים בתכנית להיות בעלי תואר שלישי בתחום המבוקש.
ב .על המכללה לעבות ולעדכן את רשימות הקריאה בקורסים השונים.
ג .במספר קורסים על המכללה לכתוב את רשימות הקריאה באופן אחיד ועל פי המקובל .כן,
רצוי שפריטי המקורות יהיו ייחודיים לכל קורס.
ד .בתנאי הקבלה לתכנית לא לאפשר קבלת סטודנטים על סמך  3יח"ל במתמטיקה .על
המכללה לעשות מאמץ לקלוט לתכנית סטודנטים בעלי  4יח"ל במתמטיקה )בציון  85לפחות(
או בעלי  5יח"ל במתמטיקה )בציון  80לפחות(.
***********************
התקיימה הצבעה במליאה:
בעד 17 -
אין נמנעים ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********************
 601 /11בקשתה של המכללה לחינוך ע"ש קיי לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) (M.Edבהוראה ולמידה
לקראת שלב פרסום והרשמה – המלצת הוועדה הבודקת
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות
לחינוך ,כדלקמן:
 . .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' ברוך שוורץ על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
 . .2לאשר למכללה לחינוך ע"ש קיי לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית לימודים לקראת תואר שני
) (M.Edבהוראה ולמידה ,לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
 . .3על התכנית לעמוד בהחלטת המועצה להשכלה גבוהה לעניין לימודי תואר שני במוסדות להשכלה
גבוהה על פיה ,בין היתר ,על כל חברי הסגל להיות בדרגת מרצה לפחות.
***********************
נערכה הצבעה:
בעד – 17
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********************
U

U

U

U

U

 602 /11בקשתה של מכללת אלקאסמי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.Ed.ב"הוראה ולמידה" –
הקמה והרכב ועדה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מיום  5.5.09והיא מחליטה:
 .1להקים ועדה לבדיקת בקשתה של מכללת אלקאסמי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני
) (M.Ed.ב"הוראה ולמידה" ולאשר את הרכבה.
. .2להוסיף לוועדה חבר מתחום מדעי הרוח או החברה.
. .3להנחות את הוועדה הבודקת לתת את דעתה לנושא הביבליוגרפיה בתוכנית ,הוספה של
פריטים בלועזית ובחינה של הפריטים בערבית".
U

***********************
נערכה הצבעה:
בעד – 17
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********************
U
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 603 /11בקשתה של המכללה האקדמית לחינוך אחוה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) (M.Edבחינוך
מיוחד
המועצה להשכלה גבוהה דנה בבקשת המכללה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.Ed.והחליטה
לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך כדלקמן:
 .1להקים ועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית לחינוך אחוה לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ) (M.Edבחינוך המיוחד.
 .2הוועדה שתוקם תיתן את דעתה לראש התכנית שהוא בעל גישה מאוד ספציפית בתחום
והתאמתו לתכנית.
***********************
נערכה הצבעה:
בעד – 18
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
***********************
U

U

U

 604 /11בחירת נציג מומלץ מטעם המועצה להשכלה גבוהה לתפקיד יו"ר מועצת הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  5.5.2009בנושא בחירת נציג מומלץ מטעמה לתפקיד
יו"ר מועצת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ,ומחליטה להמליץ לשר התעשייה ,המסחר
והתעסוקה למנות את פרופ' דורון אורבך מאוניברסיטת בר אילן ,לתפקיד יו"ר מועצת הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות.
***********************
התקיימה הצבעה חשאית:
פרופ' דורון אורבך 7 :קולות
פרופ' זאב אייזנשטט 5 :קולות
פרופ' אשר שיינברג 2 :קולות
פרופ' דורון אורבך נבחר כמומלץ המל"ג ליו"ר הרשות להסמכת מעבדות
***********************
U

דיון ראשוני בממצאי דו"ח מבקר המדינה -דו"ח ביקורת על מערכת ההשכלה הגבוהה ,מרץ 2009
המועצה להשכלה גבוהה קיימה דיון ראשוני בדו"ח מבקר המדינה -דו"ח ביקורת על מערכת ההשכלה
הגבוהה ,מרץ . 2009
יו"ר ות"ת פרופ' שלמה גרוסמן סקר באריכות את מימצאי הביקורת ואת תגובת וראשי מינהל מל"ג/ות"ת
לגביה .יו"ר ות"ת ציין כי לגבי נושא הפיקוח על שכר הסגל באוניברסיטאות ,שנכלל בביקורת מבקר המדינה
בהרחבה ,לות"ת יש מחלוקת עקרונית עם משרד האוצר בסוגיה .ות"ת איננה יכולה וגם אינה מעונינת לפקח
על שכר הסגל באוניברסיטאיות מבלי שתינתנה לה סמכויות ממשיות לאכיפת הכללים .משרד האוצר מעונין
שות"ת תהפוך ל"שוטר" שלה בפיקוח על שכר הסגל מבלי לאצול לה סמכויות .ות"ת אינה מוכנה להסדר כזה.
מנכ"ל ות"ת מל"ג רו"ח סטיבן סתיו התייחס בדבריו גם הוא לנושא הפיקוח על שכר הסגל באוניברסיטאות
והסביר כי האחריות על הנושא מוטלת על משרד האוצר ,ולא על ות"ת.
סיו"ר המל"ג התבטא גם הוא במימצאי דו"ח מבקר המדינה ,והתקיימו חילופי דיעות עם חברי המל"ג.
U

סיו"ר המל"ג סיכם:
המועצה להשכלה גבוהה תקים צוות שינסח תשובות לסוגיות ספציפיות שעלו בדו"ח המבקר המתייחסות
לעבודת המל"ג וזאת ,לצד התשובות של ות"ת ,למימצאי דו"ח מבקר המדינה -דו"ח ביקורת על מערכת
ההשכלה הגבוהה ,מרץ  . 2009לאחר אינטגרציה של התגובות ,יוציא הצוות תגובה אחת מרוכזת מטעם
המועצה להשכלה גבוהה לדו"ח מבקר המדינה.
***********************
U

שונות
א .פרופ' רות בייט-מרום שאלה את הסיו"ר ,מהי התייחסות מל"ג להודעה שפורסמה ,לפיה האוניברסיטה
העברית בירושלים זכתה במכרז של משרד הבטחון להפעלת מסלול צבאי ברפואה )עתודאים( בין כתליה.
סיו"ר המל"ג פרופ' פינגר השיב כי נשלח מכתב לנשיא האוניברסיטה המדגיש כי פתיחת תוכנית זו מחייבת
הגשת בקשה מסודרת למל"ג קודם לכן וקבלת אישור של המועצה .בכל מקרה ,ציין הסיו"ר ,המועצה
תקיים דיון בנושא בחודש יוני .2009
ב .סיו"ר המל"ג פרופ' פינגר הודיע כי ביקור חברי מל"ג במרכז הלמידה של האו"פ בירושלים שתוכנן ל
 31.3.2009לא יצא אל הפועל בשל מיעוט משתתפים .מבקש מחברי המל"ג להודיע למזכירות אם הם
מעונינים בביקור זה ,שמועדו יתואם לאחר מכן עם האו"פ.
U
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ג .מנכ"ל מל"ג ות"ת רו"ח סטיבן סתיו דיווח למל"ג על ההתפתחויות בקשר לשביתת המנחים והמרכזים
באוניברסיטה הפתוחה .ות"ת הציעה ליו"ר המל"ג את עזרתה כמגשרת בסכסוך ומקווה שהשר יכפה הליך
גישור על שני הצדדים ,באופן כזה שיביא לסיום השביתה בהקדם.
***********************

